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13. คุณสุเมธ   เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษทั 

    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 
    กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

14. คุณไพรัช   สหเมธาพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริษทั 

ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม 
คุณวมิลศรี  จงอุดมสมบติั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899  บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

ผูบ้ริหาร 
คุณพงศกรณ์  เพช็รประยรูพนู  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
คุณปริญญา  แกว้ลว้น  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยท่ีเขา้ร่วมประชุม 
คุณมณีฉาย  แจง้อรุณ   

ต่อจากนั้น พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย ์ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดม้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  
2558 และแจง้ต่อท่ีประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 4   วา่ดว้ยการประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้ท่ี 35 ก าหนด
ไวว้า่ การประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนั ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวน
หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม  

ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 57 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้ 68,911,969 หุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ
จ านวน 103 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้91,946,560 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตวัเองและผูม้อบฉนัทะจ านวน 160 ราย  ถือ
หุน้รวมกนัทั้งส้ิน 160,858,529 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 75.17 ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงขอเปิดการ
ประชุม 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดช้ี้แจงวธีิการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนผูม้าประชุมดว้ยตนเอง 
และผูม้อบฉนัทะ ดงัน้ี 

1.   การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย ดว้ยการใหน้บัจ านวนหุน้ หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง ยกเวน้กรณี
ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  
โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
                  1.1   ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
                  1.2    ให้ประธานท่ีประชุม สอบถามมติของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระ โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง กรอกรายละเอียดในบตัรลงคะแนน ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จกแก่ทุกท่าน  
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บริษทัฯ จะเก็บเฉพาะบตัรท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกเวน้ในวาระท่ี 5 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บ

บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกราย เม่ือผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสร็จแลว้ ใหย้กมือข้ึน เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัร แลว้น าส่ง
ให้กบัเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนน เพื่อน าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วน
ท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

2.  ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

3.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมีบตัรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการประชุมวาระใด และตอ้งการ
รักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ส าหรับวาระท่ียงัเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียง
ตามท่ีท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าท่ีก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้น าบัตร
ลงคะแนนของท่านไปส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนเม่ือถึงระเบียบวาระนั้นๆ 

ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัฯ ไดน้ าคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่าน
ผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ส าหรับคะแนนเสียงรวม ในแต่ละวาระนั้น อาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองดว้ย ขณะประชุมอาจจะมีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บ
มอบฉนัทะมาเพิ่มในแต่ละวาระนั้นๆ จึงขอแจง้เพื่อทราบ 

ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ส านกังานกฎหมาย
ฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  เพื่อท าหน้าท่ีร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนบัคะแนนในท่ีประชุม คือ 
คุณธีระพนัธ์  เพช็ร์สุวรรณ์   

จากนั้น ประธานฯ ไดแ้จง้วา่ กรณีท่านผูถื้อหุ้นมีค าถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจง้
ความประสงคด์ว้ยการยกมือ  ประธานท่ีประชุมจะอนุญาต และขอให้ผูถื้อหุ้น สอบถามผา่นไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว้
และแถลงต่อท่ีประชุมก่อนวา่ เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะช่ือใด แลว้จึงเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามต่อไป 

บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เก่ียวกบัการ
ดูแลสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นฯ บริษทัฯ ได้แจง้ข่าวผ่านระบบข่าว
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 และเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายงับริษทัฯ 
ตั้ งแต่วนัท่ี 10 กันยายน 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม
ดงักล่าว เขา้สู่การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  

ประธานฯ เร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 

วาระที ่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2557 ท่ีไดจ้ดัท า
ภายใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดส่้งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง 
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พาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด และส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้พร้อมหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งไดน้ าเผยแพร่
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 คณะกรรมการเห็นวา่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง   

ในระหว่างการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จ านวน 62 ราย ผูรั้บมอบฉันทะ จ านวน 110 ราย รวมทั้งส้ิน 172 ราย คิดเป็น 162,381,129 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 75.88 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถาม หรือขอให้แกไ้ขรายงาน
การประชุมเป็นอยา่งอ่ืน จึงขอใหท่ี้ประชุมกรุณาออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมจึงพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 162,381,129 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 

วาระที ่ 2. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

ประธานฯ ขอให้ ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงาน   
ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ ไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  เพิ่มเติมจากรายงานประจ าปีท่ีอยูใ่นรูป

ของ CD ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ ดงัน้ี 

    ภาพรวมเศรษฐกจิไทย 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ประเทศไทยมีการเติบโตของค่าผลิตภณัฑม์วลรวม หรือ GDP อยูท่ี่

ประมาณ 0.7% ซ่ึงค่อนขา้งนอ้ยกวา่ท่ีประมาณการณ์ไวต้อนตน้ปี ท่ีประมาณ 3-4% ทั้งน้ีมีสาเหตุท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. การหดตวัของ GDP ในช่วงไตรมาสท่ี 1  
2. อุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ซบเซาลง 
3. เร่ิมมีสัญญาณการขยายตวัท่ีชดัเจนข้ึนในไตรมาสท่ี 4 

    อุตสาหกรรมยานยนต์  
สรุปสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557 
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนตท์ัว่โลก เติมโต 2.6% (89.7 ลา้นคนั) ซ่ึงประเทศไทยจากเดิมอยูท่ี่อนัดบั 9 ลงมา

อยูท่ี่อนัดบั 12 
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ส าหรับประเทศไทย ในปี 2557 มียอดการผลิตรถยนตร์วมทั้งส้ิน 1.88 ลา้นคนั (ลดลง 23.4%) โดยเป็นยอด

ส่งออก 1.11 ลา้นคนั (เพิ่มข้ึน 1.8%) ยอดผลิตเพื่อขายในประเทศ 0.88 ลา้นคนั (ลดลง 33.7%)  ปัจจยัท่ีท าใหย้อดการ
ผลิตรถยนตล์ดลง คือ ความขดัแยง้ทางการเมืองสืบเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2556 ประกอบกบัเศรษฐกิจท่ีซบเซาลง และ
ผลกระทบขา้มปี อนัเน่ืองมาจากก าลงัซ้ือท่ีถูกดึงไปใชใ้นช่วง “นโยบายรถยนตค์นัแรก”  ท าใหย้อดขายในประเทศลดลง
อยา่งมาก อยา่งไรก็ดี อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ยงัไดรั้บประโยชน์จากการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน จึงส่งผลโดยรวมท าใหย้อด
การผลิตรถยนตใ์นประเทศปรับตวัลดลงจากปี 2556 ประมาณ 23.4% 

แนวโนม้อุตสาหกรรมยานยนตปี์ 2558 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดต้ั้งเป้าหมายไวท่ี้ 2.15 ลา้นคนั 
หรือเติบโตข้ึนจากปี 2557 ประมาณ 14.36% โดยเป็นการส่งออก 1.20 ลา้นคนั และขายในประเทศ 0.95 ลา้นคนั ทาง
บริษทัฯ ก็มีการคาดการณ์วา่ อุตสาหกรรมยานยนตน่์าจะเติบโตประมาณ 5-8% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ทั้งน้ีในช่วงเดือน 
ม.ค. – ก.พ. ท่ีผา่นมา ยอดการผลิตรถยนตอ์ยูท่ี่ 3.44 แสนคนั หรือเติบโตข้ึนประมาณ 2.56%  

ส าหรับการส่งออกปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกยานยนต ์และช้ินส่วน เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 7.9 แสนลา้น
บาท ซ่ึงนบัเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างยอดส่งออกอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย ท่ียงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

โดยการส่งออกยานยนตข์องไทยนั้น ส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน ออสเตเรียล และตะวนัออกกลาง 
ส าหรับปี 2558 บริษทัฯ คาดการณ์วา่ การส่งออกจะยงัสามารถเติบโตกวา่ปีก่อน 

 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ในปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดห้รือยอดขายรวม 1,624 ลา้นบาท (ลดลง 15.6%)  โดยแบ่งเป็นยอดขายในแต่ละ

ประเภท มีดงัต่อไปน้ี  
1. ยอดขายช้ินส่วนยานยนตม์ูลค่า 1,213 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณ 75%  
2. ยอดขายช้ินส่วนไฟฟ้ามูลค่า 144 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9%  
3. ยอดขายช้ินส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มูลค่า 46 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณ 3%  
4. ยอดขายแม่พิมพม์ูลค่า 220 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณ 13%  

ส าหรับปี 2557 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 19.45 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2556 ประมาณ 50%  เน่ืองจากสาเหตุ ดงัน้ี 
1. รายไดท่ี้ลดลงอนัเน่ืองจากยอดการผลิตรถยนตท่ี์ลดลง 
2. บริษทัยงัไม่สามารถควบคุมการสูญเสียไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้ณ โรงงานสุวนิทวงศ ์

 แนวโน้มผลการด าเนินงานในปี 2558 
ดา้นยอดขายบริษทัฯ ไดมี้การปรับสัดส่วนลูกคา้ เพื่อลดการพึ่งพาลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงปัจจุบนัมียอดขาย 

ประมาณ 50% ของยอดขายทั้งหมด โดยบริษทัฯ ไดรั้บค าสั่งซ้ือจ านวนมาก จากลูกคา้ในกลุ่ม Ford เขา้มาทดแทน แต่จะ
มีช่วงวา่งประมาณ 3- 6 เดือน ซ่ึงอาจจะท าใหย้อดขายโดยรวมทั้งปี ลดลงกวา่ปีท่ีแลว้ประมาณ 10%  และยอดขายจะ
กลบัเขา้สู่ภาวะปกติประมาณไตรมาสท่ี 4 ของปีน้ี 

ดา้นการด าเนินงาน  ในช่วงปลายปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ร่งปรับปรุงลดการสูญเสีย จนกลบัเขา้สู่ภาวะปกติได ้
แลว้ ซ่ึงคาดวา่จะไม่ส่งผลกระทบต่อปีน้ี  และบริษทัฯ คาดการณ์วา่ยอดขายจะลดลง จึงไดด้ าเนินการท ากิจกรรมลด
ตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง และมัน่ใจวา่เม่ือเร่ิมรับรู้ยอดขายของกลุ่ม Ford ในช่วงคร่ึงปีหลงั ผลประกอบการจะดีข้ึนอยา่ง
ชดัเจนในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปีน้ี เป็นตน้ไป 
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ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ และไดก้ าหนดนโยบายเพิ่มเติม เพื่อใหม้ัน่ใจได้

วา่ บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อาทิ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day เป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อ
ส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจ ซ่ึงเป็นการส่ือสารสองทาง เพื่อความเขา้ใจท่ีดียิง่ข้ึนระหวา่งผูถื้อหุ้นกบั
บริษทัฯ  

และก าหนดนโยบาย จ ากดัจ านวนบริษทัจดทะเบียน ท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 แห่ง
เพื่อใหก้รรมการไดมี้เวลาท างานอยา่งเตม็ท่ี และมีประสิทธิภาพ 

ในหมวดของ “การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั” บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารระดบั 
สูง แจง้ต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้อยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

ในหมวดของ “บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย” บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินการ เพื่อต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ โดยบริษทัฯ ไดร่้วมลงนาม ประกาศเจตนารมย ์ เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้น
ทุจริตคอร์รัปชัน่ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัท านโยบาย และแนวปฏิบติัเป็นรูปเล่มท่ีชดัเจน เพื่อส่ือสารกบั
กรรมการ และพนกังานทุกระดบั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อติดตามใหบ้ริษทัฯ มีการด าเนินการอยา่งจริงจงั 
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ในการปฏิบติัตาม แบบประเมินตนเองเก่ียวกบั มาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อขอรับ
การรับรองจาก โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ภายในปี 2558 

และกรรมการตรวจสอบ ไดก้ าหนดช่องทางในการแจง้เบาะแส ท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยสามารถ
แจง้มายงัอีเมล ์auditor@tkrungthai.com ไดต้ลอดเวลา 

 ผลงานทีส่ าคัญในปี 2557  
1. ไดรั้บรางวลั คุณภาพยอดเยีย่ม “2014 GM Supplier Quality Excellence Award” จาก General Motors 

(Thailand) Ltd. 
2. บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั ในการท ากิจกรรม “Toyota Production System (TPS) 1st Runner up” จากชมรม

ความร่วมมือโตโยตา้ (TOYOTA CO-OPERATIO CLUB) 
3. ไดรั้บรางวลั “Investors’ Choice Award ประจ าปี 2557” ในฐานะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศ ท่ีไดรั้บคะแนนประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เตม็ 100% ติดต่อกนั 
4 ปีซอ้น จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อยกระดบัสังคม และชุมชน อยา่งต่อเน่ือง โดยใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนรวมเป็น
ประจ าทุกๆ ปี ซ่ึงแบ่งเป็นกิจกรรมภายนอก และกิจกรรมภายใน ดงัต่อไปน้ี 

กิจกรรมภายนอก 

1.  กิจกรรม “ผา้ป่าสู่บา้นเกิด” 

2.  กิจกรรม “มอบของขวญัวนัเด็ก” 

3.  กิจกรรม “มอบส่ิงของ / มอบเงินช่วยเหลือผูพ้ิการ” 

mailto:auditor@tkrungthai.com
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กิจกรรมภายใน  

                     1. ท าบุญวนัปีใหม่ 

                     2. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา แด่บุตรพนกังาน 

                     3. กิจกรรมวนัแม่ และวนัพอ่ 

                     4. กิจกรรมการแข่งกีฬา 

                     5. กิจกรรมบริจาคโลหิต 

ดา้นการอบรม บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรม  

 การอบรม ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

 การอบรม ซอ้มทีมอพยพผูป่้วย และการซอ้มดบัเพลิง 

 การอบรม เร่ือง ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัร 

และผูถื้อหุน้เยีย่มชมโรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ จดัเป็นประจ าทุกปี เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น มีความเขา้ใจในลกัษณะ
การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  

เม่ือ ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ  รายงานจบ  ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมต่อโดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นและสอบถาม ดงัน้ี 

คุณธนกร  ศรีวชัิย ผู้รับมอบฉันทะ ไดส้อบถามดงัน้ี 
ค าถาม   1.  แนวโนม้อุตสาหกรรมยานยนต ์ปี 2558 เป็นอยา่งไรบา้ง 
              2.  ภาวะการส่งออกในปี 2558 เป็นอยา่งไร 

ประธานฯ    ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และขอให ้ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูต้อบ ดงัน้ี  

ค าตอบ  1.  จากการประมาณการณ์ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์วา่ การผลิตรถยนตข์องไทย จะ
อยูท่ี่ประมาณ 2.15 ลา้นคนั และจากขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดท้  าการศึกษามา  คิดวา่เติบโตแน่นอน แต่จะไม่
เท่ากบัทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ีประมาณการณ์ไว ้  ซ่ึงทางบริษทัฯ คาดวา่อุตสาหกรรม
ยานยนตน่์าจะเติบโตประมาณ  4-8%   ทั้งน้ีในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ท่ีผา่นมา ยอดการผลิตรถยนตอ์ยูท่ี่ 
3.44 แสนคนั และถา้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียกบัปีท่ีผา่นมา ถือวา่ทรงตวั แต่ถา้เปรียบเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัจะเห็นวา่โตข้ึนประมาณ 2-3%  

2. ภาวะการส่งออกช้ินส่วนยานยนต ์จากขอ้มูลประมาณการณ์ ของสภาอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการ และ 
 ผูผ้ลิต คาดวา่ การส่งออกจะยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

ประธานฯ     ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

        ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 
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วาระที ่ 3. พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ส้ินสุด ณ วนัที ่31  ธันวาคม 2557 

ประธานฯ ขอใหน้ายจุมพล  เตชะไกรศรี  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูร้ายงาน 

    นายจุมพล เตชะไกรศรี ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ พร้อมทั้ งรับทราบรายงานผูส้อบบัญชีส าหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นรูปของ CD ซ่ึง
ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุม พร้อมเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยขอ
สรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

และ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 

เม่ือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี รายงานจบ  ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อโดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้
ซกัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงความคิดเห็นและสอบถาม ดงัน้ี 
 

2557 2556
สินทรัพยห์มนุเวียน 509.58 515.59
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 706.79 696.66
    รวมสินทรัพย์ 1,216.37 1,212.25
หน้ีสินหมนุเวียน 631.84 582.32
หน้ีสินไมห่มนุเวียน 114.72 150.45
รวมหน้ีสิน 746.56 732.77
ส่วนของผูถื้อหุ้น 469.81 479.48
    รวมหนี้สิน และ
    ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,216.37 1,212.25

2557 2556
รวมรายได้ 1,629.46 1,936.30
ตน้ทนุขายและบริการ 1,418.09 1,669.02
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 211.37 267.28
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 168.72 199.55
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 42.65 67.73
ตน้ทนุทางการเงิน 19.91 18.72
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.29 10.05
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด 19.44 38.96

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ (บำทต่อหุ้น) 0.09 0.18
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คุณเทยีนชัย  ชูอุตสาหะ ผู้รับมอบฉันทะ ไดส้อบถามดงัน้ี 
ค าถาม   1.  สัดส่วนรายไดข้องโรงงานสุวนิทวงศ ์เป็นก่ีเปอร์เซ็นตเ์ม่ือเทียบกบัรายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 
              2.  การลงทุนท่ีดิน ลงทุนท่ีดินในส่วนไหน และใชแ้หล่งเงินลงทุนจากท่ีใด 
 3.  จากการรายงานวา่ ไตรมาส 4 จะมีก าไรดีข้ึน จะท าให้ปี 2558 มีก าไรดีกวา่ปี 2557 หรือเปล่า 

ประธานฯ   ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และขอให ้ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูต้อบ ดงัน้ี 
ค าตอบ  1. ในปีท่ีผา่นมา รายไดโ้รงงานสุวินทวงศ ์ กลุ่มงานฉีด พน่สี ประกอบ อยูท่ี่ประมาณ 16-17% จากรายได ้

  รวมของบริษทัฯ 

ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริฐ  ขอให้คุณพงศก์รณ์ เพช็รประยรูพูน  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงินเป็นผูต้อบขอ้ท่ี 2  
ค าตอบ  2 .  เร่ืองการลงทุนในท่ีดิน เป็นการลงทุนท่ีดินในส่วนโรงงานสุวนิทวงศ ์ โดยใชเ้งินลงทุนจ านวนหน่ึง เพื่อ 

        เตรียมความพร้อมรองรับการขยายงานฉีด และงานแม่พิมพ ์ใน 3 – 5  ปีขา้งหนา้   

ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ  เป็นผูต้อบค าถาม ขอ้ท่ี 3  
ค าตอบ  3 .  จากการประมาณการณ์ไวล่้วงหนา้ ยอดขายโดยรวมจะลดลงประมาณ 1 0 %  เน่ืองจากบริษทัฯ ไดป้รับ 
                      โครงสร้าการขายใหม่ จากลูกคา้รายหลกัท่ีมียอดขายประมาณ 50% จะมีงานท่ีหมดรุ่นในช่วง 6 เดือนแรก 
                       ของปีน้ี และจะเร่ิมดีข้ึนหลงัจากไดง้านของ Ford เขา้มา ซ่ึงจะเร่ิมประมาณไตรมาส 3 และเพิ่มเตม็ก าลงั 

            การผลิตในไตรมาส 4 ซ่ึงบริษทัฯ ก็ไดป้ระเมินผลประกอบการในปี 2558 คาดวา่ จะใกลเ้คียงกบัปี 2557  

ในระหวา่งการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
จ านวน 68 ราย ผูรั้บมอบฉนัทะ จ านวน 112 ราย รวมทั้งส้ิน 180 ราย คิดเป็น 165,081,129 หุน้ เท่ากบัร้อยละ 77.14 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ประธานฯ  ไดด้ าเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

     ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 165,081,129 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบ   
รายงานผูส้อบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   
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วาระที ่ 4. พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

    ประธานฯ ขอใหน้ายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานฝ่ายบริหาร เป็นผูร้ายงาน 

    นายสุเมธ เตชะไกรศรี ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมทราบวา่ ผลประกอบของบริษทัฯ ประจ าปี 2557 บริษทัฯ มี

ก าไรสุทธิ 19.45 ลา้นบาท จ านวน 214 ลา้นหุน้ คิดเป็นก าไร 0.09 บาทต่อหุน้ โดยไดแ้สดงขอ้มูลเปรียบเทียบการ

จ่ายเงินปันผลของปีท่ีผา่นมา ตามตารางท่ีน าเสนอ ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาจากผลประกอบการในปีท่ีผา่นมา สถานภาพทาง

การเงิน และประมาณการลงทุนในปี 2558 แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น จ านวน 214 ลา้นหุน้ รวมเป็น

เงินปันผลจ่ายทั้งสิน 21,400,000 บาท (ยีสิ่บเอด็ลา้นส่ีแสนบาทถว้น) โดยบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวนัท่ี 

11 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 โดยก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 

2558 

ประธานฯ  ไดด้ าเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

     ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 165,081,129 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  

                           จ  านวน 214,000,000 หุน้ คิดเป็นเงิน 21,400,000 บาท (สามสิบสองลา้นหน่ึงแสนบาทถว้น) ใหแ้ก่ผู ้

                           ถือหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 

                           วนัท่ี 11 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาด 

                           หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 โดยก าหนด 

                           วนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  8 พฤษภาคม 2558 
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วาระที ่ 5. พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

   ประธานฯ รายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 71 
และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 18 ก าหนดไวว้า่  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง
อยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะออกแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงหน่ึงในสาม 

   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากวา่ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

   กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได”้ 

   ในปีน้ีบริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ส าหรับกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในการประชุมคร้ังน้ี มี
จ  านวน 5 ท่าน คือ 
    1.   คุณไพรัช  สหเมธาพฒัน์  
                2.   ดร.โกศล  สุรโกมล 
    3.   คุณวรีะศกัด์ิ  สุตณัฑวบิูลย ์
    4.   คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี 

     5.   ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ 

     เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระน้ี กรรมการทั้ง 5 ท่าน ท่ีพน้จากต าแหน่งไดแ้จง้ความประสงคข์อ
ออกจากห้องประชุม 

     จากการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระและบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2557 โดยวธีิการเสนอผา่นทาง
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ หรือทางโทรสาร นั้น ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระ และช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

     คณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบติั 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ ง 5 ท่าน ในเอกสารแนบ 3 เห็นควรเสนอช่ือ
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง จ านวน 5 ท่าน ตามรายช่ือท่ีน าเสนอ 
กรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งทั้ง 5 ท่านนั้น   มีกรรมการอิสระจ านวน  3  ท่าน  คือ คุณไพรัช สหเมธาพฒัน์  ดร.โกศล 
สุรโกมล  และคุณวรีะศกัด์ิ สุตณัฑวบิูลย ์

     ส าหรับวาระน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
แนวปฏิบติัท่ีดี ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระสงคใ์หมี้การลงคะแนนเสียงใน
วาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนบัคะแนนมากยิง่ข้ึน จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมไวใ้ห้แลว้  
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น และขอใหเ้ฉพาะท่านผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไม่

เห็นดว้ย และงดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน  

 ไม่มีผูถื้อหุน้ทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

 

กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

1 คุณไพรัช     สหเมธาพฒัน์ 165,081,129 100 0 0 0 0 

2 ดร.โกศล      สุรโกมล 165,081,129 100 0 0 0 0 

3 คุณวรีะศกัด์ิ  สุตณัฑวบิูลย ์ 165,081,129 100 0 0 0 0 

4 คุณสุเมธ       เตชะไกรศรี 165,081,129 100 0 0 0 0 

5 ดร.นฤพนธ์  พงษเ์จริญ 165,081,129 100 0 0 0 0 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้เป็น 
                            กรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

  ประธานฯ  ขอเรียกเก็บบตัรลงคะแนนส าหรับวาระน้ีจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน เพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบไดใ้น
ภายหลงั และไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลบัเขา้ห้องประชุม พร้อมทั้งไดแ้สดงความยนิดี และกล่าวตอ้นรับกรรมการ
ทั้ง 5 ท่าน กลบัมาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

วาระที ่ 6. พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2558 
 ในการพิจารณาวาระน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือกรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี และ
ผมขอใหคุ้ณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในวาระน้ี เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชุมครับ 

    คุณสุเมธ เตชะไกรศรี รายงานว่า ตามข้อบงัคบัท่ี 16 ของบริษทัฯ ก าหนดไวว้่า บ าเหน็จกรรมการ และ
ค่าตอบแทน ให้สุดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด  ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั
ฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอขออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 จ  านวนเงิน 2,780,400 บาท และโบนัส
(บ าเหน็จ) จ านวนเงิน 140,000 บาท ตามเอกสารแนบท่ี 4 ในจดหมายเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ  ไดด้ าเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

     ไม่มีผูถื้อหุน้ทกัทว้ง หรือแสดงความเห็นเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
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     ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 137,452,523 83.2636 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 27,628,606 16.7364 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2558 จ  านวนเงิน  
                           2,780,400 บาท และโบนสั จ านวนเงิน 140,000 บาท ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดง้ดออก 
                           เสียงในวาระน้ี 

วาระที ่ 7. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  ประจ าปี 2558 

    ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 120 
และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 56, 57 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษทัฯ ทุกปี  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจ านวน 3 ราย  คือ คุณกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305  และ/หรือ 
คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ คุณนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4713 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท  จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558  เป็นปีท่ี 1  พร้อมทั้งอนุมติัค่าสอบบญัชี
จ านวนเงิน 878,000 บาท และค่าธรรมเนียมส าหรับการตรวจสอบตามแนวท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน จ านวน 3 บตัร บตัรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท 

ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

     ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 165,081,129 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305  
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                           และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ คุณนงลกัษณ์ พฒัน 
                           บณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติ เลขท่ี 4713 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท  จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี  
                           2558 พร้อมทั้งอนุมติัค่าสอบบญัชีจ านวนเงิน 878,000 บาท และค่าบริการส าหรับการตรวจสอบตาม 
                           แนวท่ีก าหนดโดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 3 บตัร บตัรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน  
                           30,000 บาท                        

วาระที ่8.   เร่ืองอืน่ ๆ  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนใดเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอีกหรือไม ่

เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีความ
ประสงคจ์ะเยีย่มชมโรงงานของบริษทัฯ สามารถลงช่ือไดท่ี้โตะ๊ลงทะเบียนดา้นหนา้ของหอ้งประชุม บริษทัฯ จะได้
รวบรวมรายช่ือ และก าหนดวนั เวลา ในการไปเยีย่มชมโรงงานใหท้ราบต่อไป  

ประธานฯ ในนามตวัแทนคณะกรรมการบริษทัฯ กล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุ้นท่ีเสียสละเวลามาร่วมในการประชุม
คร้ังน้ี และขอบคุณพนกังานทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่และรับผิดชอบดว้ยดีตลอดมา พร้อม
ทั้งอ านวยพรใหทุ้กท่านจงประสพความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และขอปิดการประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา 15:30 น. 
 
 
 
 
 
               ลงช่ือ.........................................................................ประธานท่ีประชุม 
                        (พลเอกเทอดศกัด์ิ  มารมย)์   
 
 
 
 
 
               ลงช่ือ.........................................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
                        (นางสาวพรทิพย ์ พว่งทรัพย)์   
 




